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Illustration 1. Topografisk karta med undersökningsområdet markerat. Skala 1:50000.
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 Inledningsvis inventerades området till fots 
i syfte att söka eventuella gravar eller andra 
kulturhistoriska lämningar, samt att identifiera 
potentiella boplatslägen. I samband med in-
venteringen grävdes även två provgropar för 
hand, i lägen som inte gick att nå med grävma-
skin. Inga fynd eller anläggningar påträffades i 
provgroparna.
 Därefter upptogs 25 schakt med grävmaskin. 
Anläggningar påträffades i sex av schakten. I 
23 av schakten påträffades slagen flinta. Flint-
materialet bestod av en atypisk skivyxa, två öv-
riga kärnor, ett spånfragment, 20 avslag och 
98 bitar övrigt slagen flinta. Dessutom fram-
kom en bit slagen kvarts och ett fragment av 
en kritpipa. Fynden har föranlett registreringen 
av en fyndplats för slagen flinta (1146:1) och 
två boplatser (1146:2 och 3).
 1146:2 och 3 utgör fasta fornlämningar och 
1146:1 har registrerats som övrig kulturhisto-
risk lämning. För 1146:2 och 3 krävs ytterliga-
re antikvariska åtgärder, i det fall byggnations-
planerna kvarstår i anslutning till fornlämning-
arna.
 Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap i 
Lag om kulturminnen mm (KML) och genom 
miljöbalkens generella hänsynsregler, där stor 
vikt läggs vid hänsyn till kulturlämningar och 
kulturmiljöer. Ansökan om ingrepp i lämningar 
lämnas till länsstyrelsen.

Sammanfattning
Rio Kulturkooperativ genomförde i augusti till 
september 2011 en särskild utredning inom 
fastigheterna Fässberg 1:17 m.fl., Mölndals 
socken och kommun. Utredningen föranleddes 
av detaljplanearbete för bostäder inom nämn-
da fastigheter. 
 Utredningsområdet är beläget väster om 
Mölndals centrum och öster om bostadsområ-
det Eklanda i Mölndals kommun. Utrednings-
området är beläget mellan 15-50 meter över 
havet. Området ligger i en dalgång med Äng-
gårdsbergen i nordväst och Fässbergsåsen i 
öster. Större delen av utredningsområdet be-
står av åkermark. De högre belägna delarna 
är skogbevuxna. Fässbergs by ligger i sydöstra 
delen av utredningsområdet. 
 Inom utredningsområdet finns sedan tidi-
gare två registrerade boplatser, Mölndal 113 
och 118. Delar av Mölndal 113 förundersök-
tes inför garagebyggnation under 2009. Vid 
denna undersökning framkom 15 anläggningar 
samt ett omfattande flintmaterial. Boplatsen 
ansågs representera två olika bosättningsfa-
ser och daterades preliminärt till mellanme-
solitikum, samt neolitikum och bronsålder. I 
utredningsområdets direkta närhet finns även 
en hällristning, två rösen, sju stensättningar, 
en fyndplats för en avslagsskrapa, samt ett 
område med historiska husgrunder och agrara 
lämningar.

Fässberg 1:17 m. fl.
Mölndals socken och kommun
Särskild utredning
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Illustration 2. Tidigare registrerade fornlämningar inom och kring utredningsområdet.
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Syfte
Den särskilda utredningen syftade till att klar-
göra huruvida tidigare okända fornlämningar 
återfanns inom planområdet. Lämningarnas 
fornlämningsstatus skulle även bedömas.

Metod
Inledningsvis inventerades området till fots. 
Därefter upptogs 25 schakt med grävmaskin. 
Vissa schakt upptogs med dubbel skopbredd 
i syfte att identifiera eventuella anläggningar 
och kulturlager. Sju djupschakt upptogs för att 
fastställa eventuell förekomst av överlagrade 
kontexter. I lägen som bedömdes som möjliga 
boplatslägen, men inte kunde nås med gräv-
maskin, upptogs två provgropar för hand. Inga 
schakt eller provgropar upptogs inom ett av-
stånd av 50 meter från tidigare registrerade 
fornlämningar, enligt överenskommelse med 
Länsstyrelsen.
 Fynd insamlades utifrån iakttagen lagerföljd 
och kontext. Flintmaterialet sorterades med 
stöd av Sorteringsschema för flinta, Anders-
son et al. 1978, för att därefter återdeponeras 
i respektive grävenhet. Provgropar och övriga 
iakttagelser mättes in med DGPS och värdena 
har efterberäknats för att uppnå en större ex-
akthet. Inga prover för vedartsbestämning och 
datering har insamlats i samband med den 
särskilda utredningen. 

Utredningsområdet
Utredningsområdet är beläget väster om Möln-
dals centrum och öster om bostadsområdet 
Eklanda i Mölndals socken och kommun, il-
lustration 1. Utredningsområdet är beläget 
mellan 15-50 meter över havet. Området lig-
ger i en dalgång med Änggårdsbergen i nord-
väst och Fässbergsåsen i öster. Större delen 
av utredningsområdet består av åkermark. De 
högre belägna delarna är skogbevuxna. Fäss-
bergs by ligger i sydöstra delen av utrednings-
området. 
 Inom utredningsområdet återfanns innan 
den aktuella utredningen två boplatser (Möln-
dal 113 och 118). I utredningsområdets direkta 
närhet finns även en hällristning (Mölndal 11), 
två rösen (Mölndal 2:1-2), sju stensättningar 

(Mölndal 3:1-3, 10, 63:1-2 och 64), en fyndplats 
för en avslagsskrapa (Mölndal 114), samt ett 
område med historiska husgrunder och agrara 
lämningar (Mölndal 131, delvis undersökt och 
borttagen) Riksantikvarieämbetet 2011, illus-
tration 2. Höjdpartierna i området utgör poten-
tiella gravlägen och delar av dalgången kan ut-
göra möjliga boplatslägen. 

Tidigare undersökningar
Rio Kulturkooperativ utförde i april 2009 en 
förundersökning av en del av Mölndal 113 
inför byggnation av ett garage. Sammanlagt 
framkom 15 anläggningar. Dessa utgjordes av 
två härdar, sju stolphål och fem gropar. Dess-
utom famkom en stor mängd flinta, främst i ett 
sandlager och ett sandigt gruslager på cirka 
0,5-0,8 meters djup (L3 och 4). Fyndmaterialet 
bestod av en skivyxa, en lancettmikrolit, sex 
avslag med retusch, två plattformskärna A, 
nio spån, sex spånfragment, fyra mikrospån, 
tre mikrospånsfragment samt 130 avslag. 
Boplatsen ansågs representera två olika bo-
sättningsfaser och daterades utifrån fyndma-
terialet till mellanmesolitikum (de fyndförande 
sand/gruslagren) samt neolitikum och brons-
ålder (anläggningarna), Johansson 2009. 
 Inom Mölndal 118 har ett fyndmaterial be-
stående av bland annat en konisk kärna, en 
skrapa och ett spån insamlats, Riksantikvarie-
ämbetet 2011.

Utredningsresultat
Under utredningen upptogs 25 schakt med 
grävmaskin (S1-25), illustration 3. Anläggning-
ar påträffades i S10-12, 14, 16-17 och 23, 
och slagen flinta påträffades i S2-11 och 13-
25. Fynden framkom i matjorden, samt i ett 
gråbrunt sandigt gruslager direkt under denna. 
I de flesta grävenheter förekom lagret endast 
fläckvis. Då den undersökta ytan består av 
åkermark är det sannolikt att lagret är stört av 
sentida jordbruk. Resultaten har föranlett re-
gistreringen av en fyndplats, 1146:1, i anslut-
ning till S3, och två boplatser, 1146:2 och 3, 
i de centrala och södra delarna av utrednings-
området, illustration 4. I samband med inven-
teringen av de områden som inte kunde nås 



8

Illustration 3. Utredningsområdet med schakt och provgropar.



9

Illustration 4. Nya registrerade fornlämningar inom utredningsområdet.
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med grävmaskin grävdes även två provgropar 
för hand, bilaga 1. Inga fynd eller anläggningar 
framkom i provgroparna.
 Fyndplatsen 1146:1 är belägen i den centra-
la delen av utredningsområdet, cirka 23 meter 
över havet, i den flackare delen av området. I 
S3 påträffades 13 bitar övrig slagen flinta i L2, 
ett brunt gruslager med inslag av lera, bilaga 
1. 
 Boplatsen 1146:2 är belägen söder om 
1146:1, i anslutning till Fässbergs by, och 
sträcker sig över utredningsområdets hela 
bredd, illustration 4. Inom fornlämningen på-
träffades 12 gropar och ett stolphål (A1-3, 
5-13), bilaga 2, samt ett fyndmaterial bestå-
ende av en atypisk skivyxa, två övriga kärnor, 
ett spånfragment, 15 avslag och 39 bitar övrig 
slagen flinta, samt ett fragment av en kritpipa, 
bilaga 1. Fyndmaterialet påträffades i matjor-
den, i ett sandigt gruslager direkt under denna, 
samt i A1, A7 och A9. Boplatsen är belägen 
cirka 16-20 meter över havet.
 Boplatsen 1146:3 är belägen i det sydväs-
tra hörnet av utredningsområdet, cirka 15 me-
ter över havet, illustration 4. I S 23 framkom 
tre gropar och ett stolphål (A14-17) samt ett 
fyndmaterial bestående av ett avslag och en 
övrig slagen flinta. I S22 framkom tio bitar öv-
rig slagen flinta i ett gråbrunt gruslager direkt 
under matjorden, bilaga 1. 

Fynd
Under utredningen påträffades ett fyndmate-
rial bestående av en atypisk skivyxa, två övriga 
kärnor, ett spånfragment, 20 avslag och 98 bi-
tar övrigt slagen flinta. Dessutom framkom en 
bit slagen kvarts och ett fragment av en krit-
pipa. Flintmaterialet har sorterats med stöd av 
Sorteringsschema för flinta, Andersson et al. 
1978. Efter sortering återdeponerades fynd-
materialet i respektive grävenhet. 

Anläggningar
I S10-12, 14 och 16-17 framkom 12 gropar 
och ett stolphål, bilaga 2. Samtliga anläggning-
ar mättes in och dokumenterades. Anläggning-
arna är generellt diffusa och relativt grunda, 
och sannolikt skadade av sentida jordbruk.

Analysresultat
Då inget material som ansågs lämpligt för da-
tering påträffades har inga analyser har ge-
nomförts i samband med den arkeologiska 
utredningen.

Tolkning 
Fyndet av en atypisk skivyxa talar för en me-
solitisk datering. Fyndmaterialet som påträf-
fades inom boplatsen 1146:2 och 3 och 
fyndplatsen 1146:1 är i övrigt anonymt till sin 
karaktär och medger ingen närmare datering. 
Den slagna flintan påträffades på 14-23 me-
ters höjd över havet vilket innebär att fynden 
kan härröra från i stort sett hela den förhisto-
riska perioden, från mesolitikum till järnålder. 
Kritpipefragmentet antyder att det även finns 
komponenter från senare tid. 
 Då inget material lämpligt för datering påträf-
fades kunde ingen av anläggningarna dateras 
närmare. Sannolikt är dock att de boplatser 
och den fyndplats som registrerats hör sam-
man med de tidigare registrerade boplatserna 
inom området, samt med Fässbergs by, som 
har en lång historisk kontinuitet. 

Antikvarisk bedömning
Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap i Lag 
om kulturminnen mm (KML) och genom miljö-
balkens generella hänsynsregler, där stor vikt 
läggs vid hänsyn till kulturlämningar och kultur-
miljöer. Ansökan om ingrepp i lämningar läm-
nas till länsstyrelsen.
 1146:2 och 3 utgör fasta fornlämningar och 
1146:1 har registrerats som övrig kulturhisto-
risk lämning. För 1146:2 och 3 krävs ytterliga-
re antikvariska åtgärder, i det fall byggnations-
planerna kvarstår i anslutning till fornlämning-
arna. 
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Bilaga 1: Schakt

Nr Längd 
(m)

Bredd 
(m)

Största 
djup (m)

Lager (cm) Anläggning Fynd Kommentar

S1 4,00 1,40 0,85 0-38 Mörkbrun humös sandig silt. Inslag av sten.
38-42 Gråbrun grusig sand. Inslag av sten ca 20-
30 cm stora.
42-65 Gulbrun lera
65-85 Grå lera

S2 3,20 1,60 0,65 0-15 Mörkbrun humös sandig silt
15-30 Ljusbrun lera
30-60 Grått grus
60-65 Gulbrun lera

L3: 1 övrig slagen flinta Stora stenar i 
schaktet

S3 3,70 2,80 1,60 0-18 Mörk brungrå humös sandig silt
18-35 Brunt grus med inslag av lera
35-57 Gulbrun lera
57-160 Kompakt grå lera med inslag av skalgrus

L2: 13 övrig slagen 
flinta

S4 4,00 2,50 1,26 0-29 Mörkbrun humös sandig silt
29-46 Mörkbrun lerig silt, med sandinslag samt 
fläckar av kol och sot i botten av lagret
46-126 Ljusbrun lera

L1-2: 1 avslag, 2 övrig 
slagen flinta, 1 bit 
slagen kvarts

Recent material i 
övre delen av L1

S5 7,10 2,50 1,00 0-29 Mörkbrun humös silt, något lerig
30-36 Gråbrun lerig sand
36-60 Ljusbrun lera
60-100 Grå lera

L1-2: 1 naturlig flinta

S6 4,00 1,20 1,00 0-40 Mörkbrun humös lerig silt
40-55 Grå lerig silt med inslag av grus mot botten 
av lagret
55-100 Grågrul lera

L2: 1 övrig slagen flinta Stora stenblock i 
L2

S7 4,00 1,70 0,77 0-26 Mörkbrun humös lerig silt
26-33 Grå lerig silt
33-40 Gråbrunt grus med inslag av sand
40-77 Gulbrun lera

L1-3: 2 avslag, 7 
naturlig flinta

S8 4,00 4,00 0,43 0-30 Mörkbrun humös silt
30-37 Grå lerig silt. Inslag av gulbrun sand i 
övergången mot L3.
37-43 Grå lera

L1-2: 8 övrig slagen 
flinta, 1 naturlig flinta

S9 7,00 1,50 1,18 0-30 Brun humös lerig silt. Fläckar av grå grusig 
sand mot botten av lagret
30-118 Gulbrun lera
118-210 Grågul lera 

L1: 3 övrig slagen flinta

S10 4,00 3,00 0,36 0-26 Mörkbrun humös lerig silt
26-36 Gulgrå siltig lera med grusinslag

A1-3 L1: 1 avslag 
A1: 1 spånfragment

S11 12,00 1,60 0,76 0-26 Mörkbrun humös silt
26-52 Brun fin sand, mer grovkornig mot botten 
av lagret, med inslag av gråbruna gruslinser
52-76 Grå kompakt lera

A4-5 L1: 1 övrig slagen flinta 
L2 (i gruset): 4 avslag, 
15 övrig slagen flinta

Recent material i 
L1

S12 4,00 4,00 0,35 0-30 Mörkbrun humös sandig silt 
30-35 Gulbrun lera 

A6-7 A7: 1 övrig slagen flinta Recent material i 
L1

S13 4,00 1,50 0,40 0-30 Mörkbrun humös sandig silt
30-34 Gråbrunt sandigt grus, linser av varierande 
tjocklek
34-40 Gulbrun lera

L1: 1 övrig slagen flinta 
L2: 1 övrig slagen flinta

Recent material i 
L1

S14 4,00 3,20 0,53 0-40 Mörkbrun humös siltig sand
40-50 Gråbrun sand med linser av grått grus upp 
till cirka 5 centimeter tjocka
50-53 Gul kompakt lera

A8-10 L1: 2 avslag 
L2: 4 avslag, 10 övrig 
slagen flinta 
A9: 1 övrig slagen flinta

S15 4,00 2,60 1,65 0-30 Brun humös sandig silt
30-38 Gråbrun grusig sand
38-165 Gulgrå lera

L1: 2 kärnor, 2 avslag, 
3 övrig slagen flinta, 1 
kritpipefragment 
L2: 2 övrig slagen 
flinta, svallade

Recent material i 
L1

S16 4,00 3,00 0,45 0-32 Mörkbrun humös sandig silt, sandigare mot 
botten av lagret
32-40 Gulbrun sand, bitvis med grusinslag
40-45 Gulbrun lera

A11-12 L2: 2 övrig slagen flinta

S17 8,00 2,70 1,03 0-34 Mörkbrun humös sandig silt
34-40 Mörkbrun siltig sand med grusinslag
40-103 Grå lera

A13 L1: 4 övrig slagen flinta 
L2: 2 övrig slagen flinta
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Nr Längd 
(m)

Bredd 
(m)

Största 
djup (m)

Lager (cm) Anläggning Fynd Kommentar

S18 6,00 1,60 0,50 0-30 Mörkbrun humös sandig silt
30-37 Brun siltig sand
37-46 Ljusbrun sand med inslag av grus
46-50 Ljusbrun lera

L2-3: 4 övrig slagen 
flinta

Recent material i 
L1

S19 4,70 2,70 0,41 0-37 Mörkbrun humös sandig silt. I botten av 
lagret finns fläckvis ett mycket tunt ljusbrunt 
sandlager med inslag av grus.
37-41 Gulbrun lera

L1: 1 atypisk skivyxa, 1 
avslag, 5 övrig slagen 
flinta

Recent material i 
L1

S20 4,00 3,00 2,00 0-35 Mörkbrun humös sandig silt
35-50 Fin ljusbrun sand
35-200 Grå lera 

L1: 1 avslag, 1 övrig 
slagen flinta

Recent material i 
L1

S21 5,40 2,50 3,50 0-40 Mörkbrun humös lerig silt
40-42 Ljusbrun sand med inslag av grus
42-240 Gul lera
240-350 Blågrå lera

Övergången L1/2: 2 
avslag, 6 övrig slagen 
flinta

Recent material i 
L1

S22 4,00 2,60 0,40 0-30 Mörkbrun humös sandig silt
30-34 Gråbrunt grus
34-40 Gulbrun lera

L2: 10 övrig slagen 
flinta

Recent material i 
L1

S23 4,00 1,20 0,85 0-30 Mörkbrun humös silt
30-85 Gråbrun lera 

A14-17 L1: 1 avslag, 1 naturlig 
flinta 
A16: 1 övrig flinta

S24 5,50 2,80 0,40 0-30 Mörkbrun humös sandig silt
30-38 Mörkbrun siltig sand med tunna brungråa 
sand- och gruslinser i botten
38-40 Gulbrun lera  

L1: 1 avslag, 9 övrig 
slagen flinta

Recent material i 
L1-3

S25 4,00 1,50 0,38 0-33 Mörkbrun humös sandig silt 
33-38 Gul lera

L1: 3 övrig slagen flinta

PG1 0,50 0,50 0,45 0-15 Mörkbrun humös sand med mycket rötter
15-45 Rödbrun grovkornig sand med enstaka 
stenar

PG2 0,50 0,50 0,40 0-15 Mörkbrun humös sand med mycket rötter 
15-45 Rödbrun grovkornig sand med enstaka 
stenar
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Bilaga 2: Anläggningar

Nr Schakt Längd (m) Bredd (m) Typ Beskrivning Fynd

A1 S10 0,70 0,70 Grop Mörkbrun silt, enstaka större stenar, inslag av sot i 
delar av anläggningen. I hörnet av schaktet. 

1 spånfragment

A2 S10 1,30 0,45 Grop Gråbrun lerig silt.

A3 S10 - - Grop/lagerrest Mörkbrun sandig silt med enstaka vittrade stenar. 
Mycket osäker.

A4 S11 0,27 0,25 Stolphål Rund. Mörkbrun siltig sand, något sotig.

A5 S11 - - Grop I hörnet av schaktet. Oregelbunden form. 
Mörkbrun-svart siltig sand, sotig, något flammig.

A6 S12 0,60 - Grop Flack grop, skuren av täckdike, mycket skadad. 
Grå lerig silt med inslag av grus. Något sotig.

A7 S12 0,70 0,40 Grop Mörkbrun något humös sandig silt. 1 övrig slagen 
flinta

A8 S14 0,40 0,22 Grop Mörkbrun siltig sand, något flammig och diffus. 
Något utplöjd.

A9 S14 0,60 0,60 Grop Mörkbrun siltig sand, något flammig med inslag 
av sot. 

1 övrig slagen 
flinta

A10 S14 - - Grop/lagerrest I SO hörnet av schaktet. Oregelbunden form. 
Mörkbrun siltig sand med inslag av sot. 

A11 S16 0,45 0,45 Grop Gråbrun flammig silt. Något diffus i plan.

A12 S16 0,50 0,28 Grop Mörkbrun humös sandig silt med kolfläckar.

A13 S17 0,45 0,45 Grop Rund. Osäker. Mörkbrun/svart sandig silt, flammig

A14 S23 0,63 0,42 Grop Oregelbunden form. Mörkbrun/svart silt, sotig.

A15 S23 0,58 0,45 Grop Oregelbunden form. Mörkbrun/svart lerig silt, 
sotig, enstaka stenar i ytan.

A16 S23 0,35 0,30 Stolphål Oregelbunden form. I ytan mörkbrun/svart silt, 
sotig, djupare ner brun sand.

1 övrig slagen 
flinta

A17 S23 0,45 0,45 Grop Oregelbunden form. Svart/mörkbrun lerig silt. 20 
cm djup.
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